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األحد 9 حزيران 2019

مقتل 20678 مدنيا خالل أشهر 
رمضان وأعياد الفطر منذ عام 2011 

حىت 2019 واستهداف ملئات املساجد

النظامان السوري والروسي بشكل أساسي 
ينتهكان على حنو متكرر أماكن العبادة
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احملتوى:
أواًل: املقدمة واملنهجية

اثنياً: امللخص التنفيذي
اثلثاً: أبرز حوادث القتل اليت وقعت يف أشهر رمضان منذ عام 2011م حبسب قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

رابعاً: أبرز حوادث االعتداء على أماكن العبادة اإلسالمية يف أشهر رمضان منذ عام 2011م حبسب قاعدة بياانت 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

خامساً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: املقدمة واملنهجية:
يُعتــر شــهر رمضــان شــهراً مقدســاً لــدى املســلمني يف مجيــع أحنــاء العــامل، ويعتــر اإلســالم داينــة ألغلبيــة الشــعب الســوري، كمــا 
تشــكل املســاجد أماكــن عبــادة وممتلــكات ثقافيــة ودينيــة يتوجــب علــى احلكومــة محايتهــا، إضافــة إىل أنَّ هلــا رمزيــة أخــرى ابعتبارهــا 
نقــاط جتمــع كانــت ختــرج منهــا أغلــب مظاهــرات احلــراك الشــعيب؛ نظــراً لصعوبــة التجمــع يف أماكــن أخــرى بســبب توحــش األجهــزة 
األمنية، وقد رصدت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان منذ عام 2011 حىت اآلن عمليات اســتهداف أماكن العبادة ملختلف 
الطوائــف وذلــك ضمــن عمليــات توثيــق انتهــاكات القانــون الــدويل، وحتمــل أايم معينــة كشــهر رمضــان وعيــد الفطــر، وأماكــن 
العبــادة إراثً حضــارايً وفكــرايً يف ُعمــق ذاكــرة اجملتمــع، وُيشــكِّل قتــل املدنيــني واســتهداف أماكــن عبادهتــم يف هــذه األايم انتهــاكاً 
ــج االحتقــان الطائفــي واالنقســام اجملتمعــي بشــكل عميــق، وقــد أصــدران  مضاعفــاً؛ ألنــه قــد يعــي احتقــار لــأداين، كمــا يؤجِّ
تقاريــر ســابقة عــدة تناولنــا فيهــا قضيــة اســتهداف أماكــن العبــادة اإلســالمية واملســيحية، وســوف نقــوم بتحديــث هــذه التقاريــر 
قريبــاً، كمــا ُتصــدر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تقريــراً شــهرايً منــذ حنــو أربــع ســنوات يتحــدث عــن اســتهداف املراكــز احليويــة 

مبــا فيهــا أماكــن العبــادة.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

R190606

http://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%8a%d8%a9/
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وحبســب القانــون الــدويل )الروتوكــول 2، املــادة 16( فــإنَّ أماكــن العبــادة جيــب أن ال تتعــرَّض مطلقــاً للهجــوم، وأال تســتخدم يف 
ــد عليهــا جرميــة حــرب، وهــذا مــا حصــل بشــكل متكــرر يف ســوراي مــن قبــل أطــراف  دعــم اجملهــود احلــريب، وُيشــكِّل اهلجــوم املتعمَّ
عــدة فاعلــة يف النــزاع الســوري، ويف مقدمــة مرتكــيب االنتهــاكات أييت النظــام الســوري عــر ســالح الطــران، والراميــل املتفجــرة 
والصواريــخ، وحنــن نعتقــد أنــه يتوجــب علــى منظمــة اليونســكو تســليط الضــوء بشــكل أكــر علــى الدمــار والضَّــرر الــذي حلــق 
أبماكــن العبــادة اإلســالمية، وحتديــد املســؤولني عــن الدمــار والقصــف، وطلــب إعطــاء نــوع محايــة خاصــة وتدخــل قــوات أمميــة 

حلمايــة املدنيــني وأماكــن العبــادة يف ســوراي.

لقــد شــهَد شــهر رمضــان املنصــرم محلــة عســكرية ضــد منطقــة خفــض التصعيــد الرابعــة واألخــرة )املؤلفــة مــن حمافظــة إدلــب وأجــزاء 
مــن حمافظــات محــاة وحلــب والالذقيــة( واخلاضعــة أيضــاً التفــاق سوتشــي الــذي دخــل حيِّــز التنفيــذ يف 17/ أيلــول/ 2018، 
وقد بدأت احلملة العســكرية منذ 26/ نيســان/ 2019 أي قبل دخول شــهر رمضان بعشــرة أايم، وتصاعدت خالل الشــهر، 
وال تــزال مســتمرة حــىت حلظــة إعــداد هــذا التقريــر، وقــد رصــدت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف ظــلِّ هــذه احلملــة ارتفاعــاً 
يف وتــرة عمليــات القصــف واالســتهداف املباشــر ألماكــن جتمــع املدنيــني الــيت نفَّذهتــا قــوات احللــف الســوري الروســي واســتخداماً 
متكــرراً ألســلحة شــديدة التدمــر وذخائــر مرجتلــة عدميــة التمييــز، وأســلحة حمرمــة مبــا فيهــا الســالح الكيميائــي، الــذي اســتخدم 
يف هجــوم علــى قريــة الكبينــة بريــف الالذقيــة الشــرقي يف 19/ أاير/ 2019 وهــو أول هجــوم كيمائــي موثَّــق لدينــا يُنفِّــذه النظــام 
الســوري منــذ هجــوم مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق يف نيســان/ 2018، كمــا ارتفعــت وتــرة اســتهداف املراكــز احليويــة 
املدنيــة ال ســيما املراكــز الطبيــة، وقــد تســبَّب ذلــك يف تشــريد قرابــة 270 ألــف نســمة حبســب آخــر إحصائيــات مكتــب األمــم 
املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية معظــم هــؤالء املشــردين يقطنــون اآلن يف خيــام بدائيــة يف األراضــي الزراعيــة مشــال حمافظــة 
إدلــب يفتقــرون ألدىن مقومــات احليــاة وســط درجــات حــرارة مرتفعــة دون أن تراعــي قــوات احللــف الســوري الروســي خصوصيــة 

شــهر رمضــان.

يتحــدَّث هــذا التقريــر عــن حصيلــة الضحــااي املدنيــني الذيــن قتلــوا خــالل أشــهر رمضــان وأايم عيــد الفطــر الثالثــة الــيت تتلــوه، وذلــك 
بــدءاً مــن رمضــان 1432ه املوافــق آب 2011م حــىت رمضــان 1440ه املوافــق أاير وحزيــران 2019م، وعــن عمليــات 

اســتهداف أماكــن العبــادة اإلســالمية.
يــوزِّع التقريــر حصيلــة الضحــااي حبســب اجلهــات الرئيســة الفاعلــة يف النــزاع الســوري، وهــذا حيتــاج يف بعــض األحيــان إىل مزيــد 
مــن الوقــت والتَّحقيــق وخاصــة يف حــال اهلجمــات املشــركة، وعندمــا مل نتمكــن يف بعــض األحيــان مــن إســناد مســؤولية هجمــات 
بعينهــا إىل جهــة حمــددة، كمــا حصــل يف اهلجمــات اجلويــة الــيت تُنفذهــا الطائــرات احلربيــة الســورية أو الروســية، أو اهلجمــات 
الســورية اإليرانيــة، أو قــوات ســوراي الدميقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة وقــوات التَّحالــف الــدويل، فإننــا ُنشــر يف تلــك احلالــة إىل أنَّ 
هــذا اهلجــوم هــو مســؤولية مشــركة مــن حلــف إىل أن يتــم ترجيــح مســؤولية أحــد اجلهتــني عــن اهلجــوم، أو يثبــت لدينــا أنَّ اهلجــوم 

فعــاًل كان مشــركاً عــر تنســيق اجلهتــني معــاً فيمــا بينهمــا.

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-situation-report-4-recent-developments-northwestern-syria-31-may
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-situation-report-4-recent-developments-northwestern-syria-31-may
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أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة يف سوراي هي:
قوات النظام السوري )اجليش، األمن، امليليشيات احمللية، امليليشيات الشيعية األجنبية(.

القوات الروسية.
التنظيمات اإلسالمية املتشددة.

فصائل املعارضة املسلحة.
قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية )حزب االحتاد الدميقراطي(.

قوات التحالف الدويل.
جهات أخرى.

وجيــب االنتبــاه إىل التسلســل الزمــي لأحــداث، ففــي شــهر رمضــان 1432هـــ املصــادف يف عــام 2011م كانــت قــوات النظــام 
الســوري وامليليشــيات املواليــة هلــا هــي املرتكــب الوحيــد لالنتهــاكات، ومــع دخــول احلــراك الشــعيب عامــه الثــاين ويف شــهر رمضــان 
1433هـــ املصــادف يف عــام 2012م كان قــد ظهــر تنظيــم جبهــة النصــرة )هيئــة حتريــر الشــام حاليــاً(، وقــوات ســوراي الدميقراطيــة 
ذات القيادة الكردية اليت كانت حتت مسمى )حزب االحتاد الدميقراطي الكردي(، إضافة إىل فصائل يف املعارضة املسلحة، ويف 
رمضان املصادف عام 2013م انضمَّ إىل هذه اجلهات تنظيم داعش، الذي ارتكب مئات االنتهاكات حبق املدنيني يف مناطق 

ســيطرته، ويف هنايــة عــام 2014م بــدأت قــوات التحالــف الــدويل ابلتدخــل، مث تدخلــت القــوات الروســية هنايــة عــام 2015.

يعتمــد هــذا التقريــر علــى عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر 
شــبكة عالقــات واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوعــة مــن خــالل تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا منــذ عــام 2011 
حــىت اآلن، يقــوم فريقنــا عندمــا تــردان أو ُنشــاهد عــر شــبكة اإلنرنــت ووســائل اإلعــالم أخبــاراً عــن انتهــاك مبحــاوالت متعــددة 
ــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث  ملتابعــة مــا وَرَد يف هــذا اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض األحيــان متكَّ
يف أســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة جــداً، ولكثــرة حــوادث االنتهــاكات، وأيضــاً 
نتيجــة حمدوديــة اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم 
يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــني تعرَّضــوا لالنتهــاك مباشــرة؛ حيــث 
حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة إىل حتليــل املــواد املتوفــرة 
يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرنــت، ووســائط اإلعــالم، واثلثــاً عــر احلديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت بعــالج املصابــني وعاينــت 

جثــث الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.
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حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والّصــور الــيت وثَّقهــا فريقنــا أو الــيت ُنشــرت عــر اإلنرنــت، أو الــيت 
ــن تلــك  أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون عــر الريــد اإللكــروين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، وتتضمَّ
الصــور والفيديوهــات علــى ســبيل املثــال: مواقــع اهلجمــات، جثــث الضحــااي، الذيــن قضــوا يف هجمــات شــنَّتها أطــراف النِّــزاع. 
وحنتفــظ بنســٍخ مــن مجيــع املقاطــع املصــّورة والصــوَّر، الــيت وردت يف تلــك التقاريــر والــيت يســتعرضها هــذا التقريــر أيضــاً ضمــن قاعــدة 
بيــاانت إلكرونيــة ســرية، ونســٍخ احتياطيــة علــى أقــراٍص صلبــة، وحنــرص دائمــاً علــى حفــظ مجيــع هــذه البيــاانت مــع املصــدر اخلــاص 
هبــا وابلرغــم مــن ذلــك ال ندَّعــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق احلــاالت كافــة، وذلــك يف ظــلِّ احلظــر واملالحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري 

وبعــض اجملموعــات املســلحة األخــرى.

مجيــع اهلجمــات الــواردة يف هــذا التقريــر، الــيت ارتكبتهــا أطــراف النــزاع الرئيســة الفاعلــة يف ســوراي اســتهدفت مناطــق مدنيــة ومل نوثِـّـق 
أي وجــود عســكري أو خمــازن أســلحة يف أثنــاء اهلجمــات أو حــىت قبلهــا، ومل يتــم توجيــه أي حتذيــر مــن قبــل القــوات املعتديــة 

للمدنيــني قُبيــل اهلجمــات كمــا يشــرط القانــون الــدويل اإلنســاين.

يتفــاوت كــمُّ ونوعيــة األدلــة بــني حادثــة وأخــرى، ونظــراً لكثــرة مــا ورَد ســابقاً مــن حتــدايت، فكثــر مــن احلــوادث يتغــرَّ توصيفهــا 
القانــوين؛ نظــراً حلصولنــا علــى أدلــة أو قرائــن جديــدة مل تكــن حبوزتنــا عندمــا قمنــا بنشــرها يف التَّقريــر، حيــث نقــوم إبضافــة تلــك 
األدلــة والقرائــن إىل أرشــيف قاعــدة البيــاانت، ومــن انحيــة أخــرى، فكثــر مــن احلــوادث قــد ال يكــون فيهــا انتهــاك للقانــون الــدويل 
اإلنســاين، لكنَّهــا تضمَّنــت أضــراراً جانبيــة، فنحــن نقــوم بتســجيلها وأرشــفتها مــن أجــل معرفــة مــا حــدث اترخييــاً، وحفاظــاً عليهــا 

ــا ترقــى إىل جرائــم. كســجٍل وطــي، لكننــا ال نصُفهــا أبهنَّ

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية.

اثنياً: امللخص التنفيذي:
1 - حصيلة الضحااي املدنيني، الذين قتلوا يف أشهر رمضان منذ عام 2011م حىت عام 2019م:

وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 18974 مدنيــاً قتلــوا يف أشــهر رمضــان منــذ عــام 2011م حــىت عــام 
2019م، بينهــم 2675 طفــاًل و2339 ســيدة )أنثــى ابلغــة(.
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ألف: توزع حصيلة الضحااي املدنيني حبسب أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة يف سوراي:

قوات النظام السوري: 16114 مدنياً بينهم 2196 طفاًل، و1967 سيدة.
القوات الروسية: 246 مدنياً بينهم 46 طفاًل، و51 سيدة.

التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 1153 مدنياً بينهم 90 طفل، و103 سيدة يتوزعون على النحو التايل: 
• تنظيم داعش: 1137 مدنياً، بينهم 89 طفاًل، و102 سيدة.
• هيئة حترير الشام: 16 مدنياً بينهم طفل واحد وسيدة واحدة.

فصائل املعارضة املسلحة: 396 مدنياً بينهم 66 طفاًل، و109 سيدة.
قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية: 156 مدنياً بينهم 27 طفاًل و16 سيدة.

قوات التحالف الدويل: 307 مدنياً بينهم 174 طفاًل، و49 سيدة.
جهات أخرى: 602 مدنياً بينهم 76 طفاًل، و44 سيدة.

https://drive.google.com/file/d/163QgBNIZ4zjmLrEXyjO1tneW12jJJQJf/view
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• رمضان 1432هـ املوافق 1 حىت 29/ آب/ 2011م: 811 مدنياً بينهم 112 طفاًل و104 سيدة
• رمضان 1433هـ املوافق 20/ متوز حىت 18/ آب/ 2012م: 6718 مدنياً بينهم 688 طفاًل و597 سيدة
• رمضان 1434هـ املوافق 10/ متوز/ حىت 7/ آب/ 2013م: 2735 مدنياً بينهم 436 طفاًل و411 سيدة

• رمضان 1435ه املوافق 27/ حزيران حىت 27/ متوز/ 2014م: 2815 مدنياً بينهم 471 طفاًل و451 سيدة
• رمضان 1436هـ املوافق 18/ حزيران حىت 16/ متوز/ 2015م: 2752 مدنياً بينهم 386 طفاًل و312 سيدة

• رمضان 1437هـ املوافق 6/ حزيران حىت 5/ متوز/ 2016م: 1002 مدنياً بينهم 149 طفاًل و135 سيدة 
• رمضان 1438هـ املوافق 27/ أاير حىت 24/ حزيران/ 2017م: 1123 مدنياً بينهم 254 طفاًل و206 سيدة

• رمضان 1439هـ املوافق 16/ أاير حىت 14/ حزيران/ 2018م: 652 مدنياً بينهم 93 طفاًل و79 سيدة
• رمضان 1440هـ املوافق 6/ أاير حىت 4/ حزيران/ 2019م: 366 مدنياً بينهم 86 طفاًل و44 سيدة

ابء: توزع حصيلة الضحااي املدنيني حبسب العام: 

https://drive.google.com/file/d/1E8mvtgoRKf5B0rfwuVgevq3GA17fkK4f/view
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2 - حصيلة الضحااي املدنيني الذين قتلوا يف أايم عيد الفطر منذ عام 2011م حىت عام 2019م:
وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 1704 مدنيــاً بينهــم 229 طفــاًل و196 ســيدة يف أايم عيــد الفطــر منــذ عــام 

2011م حــىت عــام 2019م: 

ألف: توزع حصيلة الضحااي املدنيني حبسب أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة يف سوراي: 

https://drive.google.com/file/d/1kS-M_UJUivOz9_nhP7E_LtVI6HltHAda/view
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قوات النظام السوري:1475  مدنياً بينهم 211 طفاًل و151 سيدة.
القوات الروسية: 30 مدنياً بينهم8  طفاًل و2 سيدة

التنظيمات اإلسالمية املتشددة: 27 مدنياً بينهم6  طفاًل، و7 سيدة يتوزعون على النحو التايل:
 •  تنظيم داعش:  19مدنياً بينهم6  طفاًل، و4 سيدة.

•  هيئة حترير الشام: 8 مدنياً بينهم3  سيدة.
فصائل املعارضة املسلحة:25  مدنياً بينهم5  سيدة.

قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية:28  مدنياً بينهم 1 طفاًل و4 سيدة.
قوات التحالف الدويل: 14 مدنياً بينهم 2 سيدة

جهات أخرى:105  مدنياً بينهم3  طفاًل، و25 سيدة.

ابء: توزع حصيلة الضحااي املدنيني حبسب العام: 

https://drive.google.com/file/d/1UXn-AokYWusS_brgpH53otVXdY--yeD1/view
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عيد الفطر 1432هـ املوافق 30/ آب حىت 1/ أيلول/ 2011م: 48 مدنياً بينهم 6 طفاًل و4 سيدات
عيد الفطر 1433هـ املوافق 19 حىت 21/ آب/ 2012م: 816 مدنياً بينهم 81 طفاًل و54 سيدة.

عيد الفطر 1434هـ املوافق 8 حىت 10/ آب/ 2013م: 218 مدنياً بينهم 43 طفاًل و21 سيدة
عيد الفطر 1435هـ املوافق 28 حىت 30/ متوز/ 2014م: 193 بينهم 28 طفاًل و29 سيدة

عيد الفطر 1436هـ املوافق 17 حىت 19/ متوز/ 2015م: 138 مدنياً بينهم 29 طفاًل و26 سيدة
عيد الفطر 1437هـ املوافق 6 حىت 8/ متوز/ 2016م: 164 مدنياً بينهم 25 طفاًل و44 سيدة

عيد الفطر 1438هـ املوافق 25 حىت 27/ حزيران/ 2017م: 86 مدنياً بينهم 10 طفاًل و13 سيدة
عيد الفطر 1439هـ املوافق 15 حىت 17/ حزيران/ 2018م: 22 مدنياً بينهم 2 طفاًل و1 سيدة
عيد الفطر 1440هـ املوافق 5 حىت 7/ حزيران/ 2019م: 19 مدنياً بينهم 5 طفاًل و4 سيدات

اثلثــاً: أبــرز حــوادث القتــل الــي وقعــت يف أشــهر رمضــان منــذ عــام 2011م حبســب قاعــدة بيــاانت 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:

1 - رمضان 1432هـ/ 1 حىت 29/ آب/ 2011م:
قوات النظام السوري:

اخلميــس 11/ آب/ 2011 اقتحمــت قــوات النظــام الســوري مدينــة القصــر بريــف محــص الغــريب ابملدرعــات مث قامــت إبطــالق 
الرصــاص بشــكل عشــوائي علــى املدنيــني؛ مــا تســبَّب يف مقتــل 10 مدنيــني. 

األحــد 14/ آب/ 2011 اقتحمــت قــوات النظــام الســوري حــي الرمــل اجلنــويب جنــوب مدينــة الالذقيــة، ونفَّــذت عمليــات 
قصــف ابســتخدام الــدابابت والــزوارق احلربيــة؛ تســبَّب ذلــك يف مقتــل 51 مدنيــاً بينهــم ثالثــة أطفــال وســيداتن اثنتــان.

2 - رمضان 1433هـ/ 20/ متوز حىت 18/ آب/ 2012م:
قوات النظام السوري:

الســبت 11/ آب/ 2012 اقتحمــت ميليشــيات حمليــة مواليــة للنظــام الســوري حــي الشــماس جنــوب مدينــة محــص، ذلــك بعــد 
حصــار احلــي وقصفــه لســاعات عــدة، مث بــدأت حبملــة اعتقــاالت طالــت عــدداً كبــراً مــن أهــايل احلــي، الذيــن مت جتميعهــم يف 
مســجد احلــي وضرهبــم أبكبــال الكهــرابء، مث قامــت امليليشــيات بقتلهــم مجيعــاً رميــاً ابلرصــاص، هــذه احلادثــة توحــي بنمــط مــن 

عمليــات القتــل علــى خلفيــة طائفيــة، بتســهيل مــن القــوات احلكوميــة.
سجلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 22 مدنياً، بينهم سبعة أطفال، وثالث سيدات.

وقد أصدران سابقاً تقريراً يوثِّق تفاصيل هذه اجملزرة. 

https://www.youtube.com/watch?v=Umh2SDI3sH0&feature=youtu.be
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2011%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%AD%D9%85%D8%B5%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%20%E2%80%93%20%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9%20%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%20%D9%82%D8%B6%D9%89%20%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%2013%208%202011%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2011%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=dedf36f5-1782-4fb0-ba98-75a80412d3c5
https://drive.google.com/file/d/0B1ff9-QSg_BVNTZMWmR5eDB4VjA/edit
https://www.youtube.com/watch?v=Umh2SDI3sH0&feature=youtu.be
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F2011%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%E2%80%93%20%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%20%E2%80%93%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%2014%208%202011%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F2011%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=98b14a0b-29f0-49b6-9629-f1257bc3f42b
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F2011%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%E2%80%93%20%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%20%E2%80%93%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%2014%208%202011%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F2011%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=98b14a0b-29f0-49b6-9629-f1257bc3f42b
http://sn4hr.org/arabic/2012/08/11/5631/
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اجلمعــة 17/ آب/ 2012 قتلــت قــوات النظــام الســوري مخســة مدنيــني يف حــي القــدم جنــوب مدينــة دمشــق بعــد أن أطلقــت 
عليهــم الرصــاص مــن مســافة قريبــة.  

3 - رمضان 1434هـ/ 10/ متوز/ حىت 7/ آب/ 2013م:
قوات النظام السوري:

الثــالاثء 30/ متــوز/ 2013 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميــاًل متفجــراً علــى معهــد حتفيــظ القــرآن يف 
مسجد احلمزة بن عبد املطلب يف مدينة عندان بريف حلب الشمايل؛ ما أدى إىل مقتل 18 مدنياً )7 أطفال و11 سيدة(.

الثــالاثء 6/ آب/ 2013 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري عــدداً مــن القذائــف علــى ســوق خــري يف مدرســة عــني 
جالــوت يف حــي األنصــاري الشــرقي مبدينــة حلــب؛ مــا تســبَّب يف مقتــل 16 مدنيــاً )11 طفــاًل و5 ســيدات(.

جهات أخرى:
األربعــاء 7/ آب/ 2013 وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل مخســة مدنيــني )3 طفــاًل و2 ســيدة(؛ نتيجــة قصــف 

بقذائــف هــاون جمهولــة املصــدر علــى ســاحة الرئيــس يف مدينــة جرمــاان مبحافظــة ريــف دمشــق.

4 - رمضان 1435ه/ 27/ حزيران حىت 27/ متوز/ 2014م:
قوات النظام السوري:

اخلميــس 10/ متــوز/ 2014 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميــاًل متفجــراً علــى الشــارع الرئيــس يف 
حــي امليســر مبدينــة حلــب، اخلاضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت اهلجــوم، ســقَط وســَط جتمــع للمدنيــني والباعــة 
املتجولــني؛ مــا أدى إىل مقتــل 19 مدنيــاً بينهــم طفــل واحــد وثــالث ســيدات، إضافــة إىل دمــار يف عــدد مــن احملــالت التجاريــة 

واألبنيــة الســكنية.

الثــالاثء 15/ متــوز/ 2014 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى خميــم درعــا مبدينــة 
درعــا، اخلاضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت اهلجــوم؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 أشــخاص، بينهــم ثالثــة أطفــال 

وأربــع ســيدات.

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2012%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%20%E2%80%93%20%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85%20%E2%80%93%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87%D9%85%20%D8%A8%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9%20%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%E2%80%93%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%2D%20%D9%85%D9%86%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%2017%208%202012%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2012%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=05444059-2a2a-4c44-88b4-d2d670b79503
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F2013%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%E2%80%93%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%AC%D9%801%2030%207%202013%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F2013%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=58d94339-e054-4431-893d-311499052017
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F2013%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%E2%80%93%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%AC%D9%802%2030%207%202013%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F2013%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=0ca6bdae-d41e-499f-beaa-d75228d80500
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F2013%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%E2%80%93%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%AC%D9%802%2030%207%202013%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9%2F2013%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=0ca6bdae-d41e-499f-beaa-d75228d80500
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2013%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%2030%207%202013%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2013%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB&cid=e7c1db37-d0df-4d99-869d-4b43401e9bc8
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMWJxNlkwYVYtTnM/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuMWJxNlkwYVYtTnM/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTU5WQkI3U0pYSDA/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuTU5WQkI3U0pYSDA/edit
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الثــالاثء 15/ متــوز/ 2014 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً اســتهدف منطقــة احلــي األول 
مبدينــة الرقــة، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت اهلجــوم؛ مــا أدى إىل مقتــل مخســة مدنيــني مــن عائلــة واحــدة )ســيدة مــع 

أطفاهلــا األربعــة(.

التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
• تنظيم داعش: 

الثــالاثء 1/ متــوز/ 2014 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لتنظيــم داعــش قذائــف عــدة علــى قريــة الــرز بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــمايل 
الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل ســبعة مدنيــني مــن عائلــة واحــدة، بينهــم ثالثــة أطفــال وســيداتن اثنتــان.

األحــد 6/ متــوز/ 2014 اقتحــم عناصــر اتبعــون لتنظيــم داعــش قريــة البياضيــة التابعــة ملدينــة عــني العــرب بريــف حلــب الشــمايل 
الشــرقي، وقتلــوا مخســة مدنيــني بينهــم ســيدة واحــدة رميــاً ابلرصــاص.

فصائل يف املعارضة املسلحة:  
األحــد 13/ متــوز/ 2014 وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق االنســان مقتــل ســبعة مدنيــني بينهــم طفــالن اثنــان يف مدينــة الشــيخ 
مســكني بريــف حمافظــة درعــا الشــمايل، علــى يــد عناصــر مــن كتيبــة لــواء عاصفــة حــوران )إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة( بعــد 

أن أطلقــوا الرصــاص بشــكل عشــوائي يف أثنــاء اعتقاهلــم أحــد األشــخاص يف املدينــة.

اجلمعــة 25/ متــوز/ 2014 ســقطت قذائــف صاروخيــة عــدة علــى أوتســراد احلمدانيــة وحــي صــالح الديــن مبدينــة حلــب، مصدرهــا 
مدفعيــة متمركــزة يف منطقــة خاضعــة لســيطرة إحــدى فصائــل املعارضــة املســلحة؛ مــا تســبَّب يف مقتــل 13 شــخصاً )8 أطفــال و5 

سيدات(.

جهات أخرى:
األحــد 13/ متــوز/ 2014 انفجــرت ســيارة مفخخــة قــرب دوار النــادي يف مدينــة املياديــن بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ 
أســفر االنفجــار عــن مقتــل 14 شــخصاً، بينهــم طفــل واحــد، مل يتمكــن فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــن حتديــد اجلهــة 

الــيت قامــت ابلتفجــر حــىت حلظــة إعــداد التقريــر. 

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUnJTWjE2V2xQWFk/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUnJTWjE2V2xQWFk/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNHJ1cFJSUW90N0E/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuNHJ1cFJSUW90N0E/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuUnJTWjE2V2xQWFk/edit
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1258&token=GBsJjNBp3wyXC4TDfQ7DhmIhVmpSQSam
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucHpVdjVLSjJjb2c/edit
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMucHpVdjVLSjJjb2c/edit
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الســبت 19/ متــوز/ 2014 انفجــرت ســيارة مفخخــة يف مدينــة دومــا مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف 
املعارضــة املســلحة يــوم اهلجــوم؛ مــا أدى إىل مقتــل 15 شــخصاً، بينهــم 11 طفــاًل وســيدة واحــدة، إضافــة إىل دمــار العديــد مــن 

األبنيــة الســكنية واحملــالت التجاريــة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــيت قامــت ابلتفجــر حــىت حلظــة إعــداد التقريــر.

5 - رمضان 1436هـ/ 18/ حزيران حىت 16/ متوز/ 2015م:
قوات النظام السوري: 

الثــالاثء 23/ حزيــران/ 2015 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروخــني اثنــني علــى قريــة احــرص بريــف 
حلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 شــخصاً، بينهــم أربعــة أطفــال وســيدة واحــدة، واحــراق عــدد مــن ســيارات الشــحن.

 
الســبت 27/ حزيــران/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميــاًل متفجــراً علــى حــي اهللــك مبدينــة 
حلب اخلاضع لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة يوم اهلجوم؛ ما أدى إىل مقتل ســبعة مدنيني بينهم ثالثة أطفال وســيداتن 

اثنتــان، وإصابــة مــا ال يقــل عــن مخســة آخريــن جبــراح، إضافــة إىل أضــرار ماديــة يف املنــازل الســكنية.
 

الســبت 27/ حزيــران/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري حاويــة متفجــرة علــى قريــة نصيــب بريــف 
درعــا الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 مدنيــني، بينهــم أربعــة أطفــال ومخــس ســيدات.

الثــالاثء 7/ متــوز/ 2015 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميــاًل متفجــراً علــى حــي املعــادي مبدينــة حلــب، 
اخلاضع لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة يوم اهلجوم؛ ما أدى إىل مقتل 13 شــخصاً بينهم أربعة أطفال وســيداتن اثنتان، 

كمــا تســبَّب القصــف بتهــدم العديــد مــن املنــازل.

قوات التحالف الدويل: 
الثــالاثء 28/ متــوز/ 2015 قصــف طــران التحالــف الــدويل ســيارة اتبعــة لتنظيــم جبهــة النصــرة يف قريــة كفــر هنــد التابعــة ملدينــة 
ســلقني مشــال مدينــة إدلــب بصاروخــني، أصــاب أحــد الصاروخــني الســيارة املســتهدفة بينمــا ســقط الثــاين قــرب جتمــع للمحــالت 

التجاريــة )مــكان عبــور الســيارة املســتهدفة(؛ مــا أدى إىل مقتــل 10 مدنيــني، بينهــم ســتة أطفــال.

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1256&token=mlFu12lpDmQv3N4OGw0GDFbK2XRzS3S5
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1257&token=OyKdansQhZMCYyzhf38NdIbFSX3Ca0lP
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1257&token=OyKdansQhZMCYyzhf38NdIbFSX3Ca0lP
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0cjh4ZmU0TVluUTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0alJQcFVsOXdrR00/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0YWtOakxvZzVlUU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Nk9TeGYyYVMycjg/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0RTFrR0JEaXlKVkU/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2015%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%E2%80%93%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86%207%207%202015%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2015%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=dd37b496-aa07-469b-b648-98cdfd74c26f
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2015%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%E2%80%93%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86%207%207%202015%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2015%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=dd37b496-aa07-469b-b648-98cdfd74c26f
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جهات أخرى:  
الثــالاثء 23/ حزيــران/ 2015 أســفر انفجــار ســيارة مفخخــة أمــام مســجد بيــدر الســلطاين يف مدينــة التــل غــرب حمافظــة ريــف 
دمشــق عــن مقتــل 18 مدنيــاً بينهــم طفــالن اثنــان وســيداتن اثنتــان، إضافــة إىل أضــرار جزئيــة يف بنــاء املســجد، مل تتمكــن الشــبكة 

الســورية حلقــوق اإلنســان مــن التَّحقــق مــن اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــىت اآلن.

6 - رمضان 1437هـ/ 6/ حزيران حىت 5/ متوز/ 2016م:
قوات النظام السوري:

األحــد 12/ حزيــران/ 2016 شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري غــارة جويــة بصاروخــني علــى مدينــة إدلــب، 
اســتهدف أحــد الصواريــخ ســوق اخلضــار يف األجــزاء الشــمالية الغربيــة مــن مدينــة إدلــب، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة؛ مــا تســبَّب يف مقتــل 39 شــخصاً، بينهــم 14 طفــاًل وثــالث ســيدات، وإصابــة قرابــة 65 آخريــن جبــراح.

الســبت 25/ حزيــران/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ مدينــة القوريــة بريــف حمافظــة 
ديــر الــزور الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا أدى إىل مقتــل 62 شــخصاً، بينهــم 30 طفــاًل و20 ســيدة، إضافــة 

إىل إصابــة حنــو 30 آخريــن جبــراح.

القوات الروسية:
صبــاح األحــد 5/ حزيــران/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ املنــازل الســكنية قــرب خمــزن 
للخــرداوات يف حــي القاطرجــي مبدينــة حلــب، اخلاضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة؛ مــا تســبب يف مقتــل 12 مدنيــاً.

الثــالاثء 28/ حزيــران/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ األحيــاء اجلنوبيــة مــن بلــدة اخلفســة بريــف 
حمافظة حلب الشــرقي، اخلاضعة لســيطرة تنظيم داعش؛ ما تســبب يف مقتل ســبعة مدنيني، بينهم طفالن اثنان وســيدة واحدة.

التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
• تنظيم داعش: 

الثــالاثء 28/ حزيــران/ 2016 نشــر تنظيــم داعــش إصــداراً مرئيــاً بعنــوان “قصــة حنــر” يظهــر قتــل التنظيــم مخســة أشــخاص 
بفصــل رؤوســهم عــن أجســادهم ابلســكني يف مدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، بتهمــة التعامــل مــع قــوات جيــش 

ســوراي اجلديــد، مل نتمكــن حــىت حلظــة إعــداد التقريــر مــن التحقــق مــن اتريــخ عمليــة القتــل.

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=406&token=pzCQ2IeBmesyHKDLFS9uDvcLsp6BQFJ5
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZlYzMnE1dHNUUU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0bVRLX2ZPeGFkMEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R1ZHRm1KdjRXUlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0R1ZHRm1KdjRXUlE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TVktY3pKOXFINUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0TVktY3pKOXFINUk/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=411&token=i1pKGYoDSVLyjfShnGMQUu45lgTS6Dqf
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=411&token=i1pKGYoDSVLyjfShnGMQUu45lgTS6Dqf
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=417&token=0VO9G0h8DTEhBsF1H2F5YKsDc0ZjyHko
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcDlxcElJTnNhN28/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPcDlxcElJTnNhN28/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=417&token=0VO9G0h8DTEhBsF1H2F5YKsDc0ZjyHko
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhUVpFODdNREItblE/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=405&token=bThdvhK4JGOkHqMkHccxc11l15byp3Kq
https://drive.google.com/file/d/0B0mAZ6BiMbUhZ2p1b09oa1dJSlU/view
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فصائل يف املعارضة املسلحة:
الســبت 4/ حزيــران/ 2016 ســقطت قذائــف صاروخيــة عــدة حمليــة الصنــع علــى ســوق اخلضــار يف حــي امليــدان مبدينــة حلــب، 
اخلاضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري، مصدرهــا مدفعيــة متمركــزة يف حــي اهللــك، اخلاضــع لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة؛ مــا أدى إىل مقتــل ســتة مدنيــني دفعــة واحــدة، بينهــم طفــالن اثنــان، وإصابــة حنــو 12 آخريــن جبــراح.

قوات التحالف الدويل: 
صبــاح اجلمعــة 27/ أاير/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ املنــازل الســكنية يف 
األجــزاء الشــرقية مــن بلــدة كلجريــن بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش؛ مــا أدى إىل مقتــل 33 

مدنيــاً، بينهــم 21 طفــاًل وأربــع ســيدات، وإصابــة 12 آخريــن جبــراح.

اجلمعــة 3/ حزيــران/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ املنــازل الســكنية يف قريــة أوج 
قنــا الواقعــة جنــوب شــرق مدينــة منبــج بريــف حمافظــة حلــب الشــرقي، اخلاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، ابلتزامــن مــع اشــتباكات 
بــني قــوات اإلدارة الذاتيــة وتنظيــم داعــش؛ مــا أدى إىل مقتــل 23 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة، بينهــم 11 طفــاًل وســت ســيدات.

7 - رمضان 1438هـ/ 27/ أاير حىت 24/ حزيران/ 2017م:
قوات النظام السوري:

اجلمعــة 23/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ قريــة حميميــدة بريــف حمافظــة 
ديــر الــزور الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم ســبعة أطفــال وســيداتن اثنتــان، ختضــع القريــة 

لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

القوات الروسية:
األربعــاء 28/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي بصواريــخ حمملــة بذخائــر عنقوديــة قريــة دبــالن 
بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل 22 مدنيــاً، بينهــم ســبعة أطفــال، ومخــس ســيدات، وإصابــة حنــو 50 آخريــن 

جبــراح، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.
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التنظيمات اإلسالمية املتشددة:
• تنظيم داعش: 

األحــد 18/ حزيــران/ 2017 بــثَّ املكتــب اإلعالمــي التابــع لتنظيــم داعــش إصــداراً مرئيــاً بعنــوان “فســيكفيكهم هللا 3” 
يُظهــر قتــل ســبعة مدنيــني )ســتة منهــم مت قتلهــم رميــاً ابلرصــاص دفعــة واحــدة، وواحــد مت قتلــه ذحبــاً بواســطة أداة حــادة( يف مدينــة 
البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي، بتهمــة التعامــل مــع أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة ومــع قــوات التحالــف الــدويل، 

ختضــع املدينــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

قوات التحالف الدويل: 
األحــد 18/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة تــل اجلايــر -الــيت أمساهــا 
تنظيــم داعــش قريــة تــل البشــائر- بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً، بينهــم مخســة أطفــال وســيداتن 

اثنتــان، ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الســبت 10/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ منطقــة املختلطــة يف حــي 
الصناعــة شــرق مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل مقتــل مثانيــة مدنيــني معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم أربعــة أطفــال وســيداتن اثنتــان. 

ختضــع املنطقــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

جهات أخرى:
الســبت 24/ حزيــران/ 2017 انفجــرت ســيارة مفخخــة قــرب مطعــم بيــت الكــرم يف احلــي الشــرقي مــن مدينــة الــداان بريــف 
حمافظــة إدلــب الشــمايل؛ مــا أدى إىل مقتــل ســبعة أشــخاص دفعــة واحــدة، بينهــم طفلــة واحــدة، وإصابــة قرابــة 50 آخريــن جبــراح، 
مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة املســؤولة عــن التفجــر حــىت حلظــة إعــداد التقريــر، ختضــع مدينــة الــداان لســيطرة مشــركة بــني فصائــل 

املعارضــة املســلحة وتنظيــم جبهــة فتــح الشــام وقــت احلادثــة. 

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1008&token=Uy0W9Af8zk0iPmMHCwRtifHJaF8AJ7Ku
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1009&token=gke62W7H1m8R1gsKK4PEcx7WESXOkw8q
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFcy1lYm9NeTZORWc/view
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8 - رمضان 1439هـ/ 16/ أاير حىت 14/ حزيران/ 2018م:
قوات النظام السوري: 

األربعــاء 16/ أاير/ 2018 قصفــت قــوات النظــام الســوري –املتمركــزة يف معســكر جوريــن- صاروخــني حممولــني علــى الكتــف 
علــى ســيارَتني تُقــالن مدنيــني  يف أثنــاء مرورمهــا علــى الطريــق العــام “الــزايرة - قلعــة املضيــق” قــرب قريــة املنصــورة يف منطقــة ســهل 
الغــاب بريــف حمافظــة محــاة الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل ســتة مدنيــني دفعــة واحــدة، بينهــم طفــل واحــد وثــالث ســيدات. ختضــع 

القريــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

جثمان أحد ضحااي اجملزرة النامجة عن انفجار سيارة مفخخة جمهولة املصدر يف مدينة الداان/ إدلب 24/ حزيران/ 2017 

ضحااي إثر جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري قرب قرية املنصورة/ محاة يف 16/ أاير/ 2018 

https://drive.google.com/file/d/1w-EIFZ1c7CP7qiwN9BLvTv3VokvImCn4/view
https://drive.google.com/file/d/1vcci5u1M0l8mB21xd45_QRXqfBLUOkAo/view
https://drive.google.com/file/d/1XGjAbDY4-HWCW-HnYAlmAmKWkdpLAFoV/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFYlFnakJkUEEwUDA/view
https://drive.google.com/file/d/1cyTydn4G5kgznQnI5fVPx8URUWQz9z-U/view
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القوات الروسية:
اخلميــس 7/ حزيــران/ 2018 قرابــة الســاعة 21:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى حــي 
ســكي قــرب مســجد ســعد بــن معــاذ جنــوب غــرب قريــة زردان بريــف حمافظــة إدلــب الشــمايل الشــرقي؛ ويف أثنــاء جتمــع األهــايل 
وكــوادر الدفــاع املــدين النتشــال الضحــااي وإســعاف اجلرحــى عــاوَد الطــران ذاتــه القصــف ابلصواريــخ علــى املوقــع ذاتــه قرابــة الســاعة 
21:50، تســبَّبت الغاراتن يف مقتل 53 مدنياً، بينهم عشــرة أطفال، وتســع ســيدات، وإصابة قرابة 80 آخرين جبراح. ختضع 

القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.
وقد أصدران سابقاً تقريراً خاصاً يوثِّق احلادثة.

حتليل بصري يُظهر املنطقة اليت تعرَّضت للهجمات: 

http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1656&token=Un7yOwPpbwNNPYeIhx5eM6vKee9p20DN
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1655&token=ODioYI2O1B01jSvgLwIy2CIvLiUfVzQA
https://www.google.com.tr/maps/place/Zardana,+Syria/@36.045776,36.7464137,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x152572c6a1f97109:0xd81f06ba5098e160!8m2!3d36.0449703!4d36.7563617?hl=en
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1657&token=rhVTreVG7Vbu62lQdLTCGzF07t0EZV8h
https://drive.google.com/file/d/1K-Y-NYr5jaFfqRPEzhhxqyF1tPmY4CnR/view
https://drive.google.com/file/d/1Be0d2bLEzF5_M6DaiQGJgfOa_8NCwnVF/view
https://drive.google.com/file/d/11Jol9PHN9_ThvO2pBHPBw664moyVKh5P/view
https://drive.google.com/file/d/11Jol9PHN9_ThvO2pBHPBw664moyVKh5P/view
http://sn4hr.org/arabic/2018/07/18/10156/
https://drive.google.com/file/d/1z3oq2UeYhg9U7c4zQZ2N_N-D1hQkSMyq/view 
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قوات التحالف الدويل: 
اخلميــس 31/ أاير/ 2018 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة ابغــوز فوقــاين التابعــة 
ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل مقتــل مثانيــة مدنيــني دفعــة واحــدة، بينهــم طفــالن اثنــان. ختضــع 

القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

اإلثنــني 4/ حزيــران/ 2018 قرابــة الســاعة 06:00 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ قريــة 
اجلــزاع التابعــة ملدينــة الشــدادي بريــف حمافظــة احلســكة اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 13 مدنيــاً، بينهــم عشــرة أطفــال، وســيداتن 

اثنتــان، وإصابــة قرابــة عشــرة آخريــن جبــراح. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

9 - رمضان 1440هـ/ 6/ أاير حىت 4/ حزيران/ 2019م:
قوات النظام السوري:

األربعــاء 22/ أاير/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صاروَخــني علــى الســوق الشــعيب يف 
الســاحة الرئيســة املعروفــة بســاحة املســجد الكبــر وســط مدينــة معــرة النعمــان بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 
تســعة مدنيــني دفعــة واحــدة، بينهــم طفــل واحــد، وإصابــة قرابــة 20 آخريــن جبــراح. ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل 

يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ضحــااي مدنيــون إثــر جمــزرة نتجــت عــن هجــوم جــوي لقــوات النظــام الســوري علــى ســاحة املســجد الكبــر وســط مدينــة 
معــرة النعمــان/ إدلــب – 22/ أاير/ 2019

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%2D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%2022%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=d9e0674a-d0a1-4c2d-be0f-cab8618769a0
https://www.google.com/maps/place/Square+of+the+Great+Mosque/@35.6488993,36.6744132,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1524f9768c985b59:0x2829bde238d93718!2sMa%60arat+al-Nu%60man,+Syria!3b1!8m2!3d35.6479869!4d36.6795425!3m4!1s0x1524f973bf2e3657:0x3982361ed98bd50c!8m2!3d35.6501215!4d36.6774997
https://drive.google.com/file/d/19Bnn2BAaVu4Gyt-O3dRAaAM83XhqveP2/view
https://drive.google.com/file/d/19Bnn2BAaVu4Gyt-O3dRAaAM83XhqveP2/view
https://drive.google.com/file/d/1kXSWt7SgFomNdrZ2FXid95m931GCjANm/view
https://drive.google.com/file/d/1s0jX3yxWso9OaSCyZFUtFDGzOzCXDoE3/view
https://drive.google.com/file/d/18ZZSYG_EutUgUkyBqe1A10gI6cAHpBkI/view
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اإلثنــني 27/ أاير/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى حــي ســكي وســط 
مدينــة أرحيــا بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، ســقطت الصواريــخ علــى بناءيــن ســكنَيني يبعــدان قرابــة 30م عــن مدرســة بنــات أرحيــا؛ 
مــا أدى إىل مقتــل 12 مدنيــاً، بينهــم أربعــة أطفــال )2 ذكــور و2 إانث(، وســبع ســيدات، وإصابــة قرابــة 30 آخريــن جبــراح. 

ختضــع املدينــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

الثــالاثء 28/ أاير/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري صواريــخ عــدة علــى شــارع عــام وســط قريــة 
كفــر حلــب بريــف حمافظــة حلــب الغــريب؛ مــا أدى إىل مقتــل عشــرة مدنيــني -مــا متكنَّــا مــن توثيقــه حــىت حلظــة إعــداد التقريــر-، 
بينهــم أربعــة أطفــال )3 ذكــور، 1 أنثــى( وســيدة واحــدة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة 

حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

القوات الروسية:  
األحــد 19/ أاير/ 2019 شــنَّ طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي غــارات ُمتتاليــة عــدة ابلصواريــخ علــى منطقــة ســكنية 
غــرب مدينــة كفــر نبــل بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل مقتــل 11 مدنيــاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة، بينهــم ســبعة 
أطفــال )3 ذكــور، و3 إانث، و1 جنــني(، وســيداتن اثنتــان. ختضــع مدينــة كفــر نبــل لســيطرة مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

ضحااي أطفال إثر جمزرة، جراء هجوم جوي للنظام السوري على مدينة أرحيا/ إدلب – 27/ أاير/ 2019

https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%20%2D%20%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2027%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=4cd637f7-172d-4142-9ac4-d6efcaff103d
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EYuEuCAiMUpJpy-HNWnU4MABiev27Ne995DrdUlyQXXlJg?e=fMioLH
https://drive.google.com/file/d/1gdvhIcIbKX7GT_3dgd0zS2aHvWPNFmkD/view
https://www.google.com/maps/place/Arihah,+Syria/@35.8141405,36.5930424,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1525aa85be11a54b:0x9533e3643775dd52!8m2!3d35.8138694!4d36.6077207
https://drive.google.com/file/d/18hKFB_cXOTtW7L_VCq65oXqK0vy4BtLw/view
https://drive.google.com/file/d/1adUZaCkHhPRQGosrk2Vzab4I-phx7iFe/view
https://drive.google.com/file/d/1pTecStN-s-xr9Qkh2tiAXtu350_ewiVX/view
https://drive.google.com/file/d/1pTecStN-s-xr9Qkh2tiAXtu350_ewiVX/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%801%2028%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=89d3032b-e520-45ad-81db-3e1e81b517be
https://www.google.com.tr/maps/place/Kafr+Aleppo,+Syria/@36.0609431,36.873164,15.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x15256bf95cd840af:0x91c97ea9d70edb3f!2sKafr+Aleppo,+Syria!3b1!8m2!3d36.0602782!4d36.8721139!3m4!1s0x15256bf95cd840af:0x91c97ea9d70edb3f!8m2!3d36.0602782!4d36.8721139
https://drive.google.com/file/d/1bZRCu38UZsF6iEYjPqkEFxsapHJjXZ-k/view
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D8%AD%D9%84%D8%A8%20%E2%80%93%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B5%D9%81%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2028%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=2e45df03-7cf3-4229-be1d-21989d3ed2d4
https://sn4hr-my.sharepoint.com/personal/upload_sn4hr_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8%20%2D%20%D9%83%D9%81%D8%B1%20%D9%86%D8%A8%D9%84%2D%20%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%B4%D9%86%D9%91%20%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%8F%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%AC%D9%802%2019%205%202019%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fupload%5Fsn4hr%5Fcom%2FDocuments%2F%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%2F2019%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&cid=a2af71e6-84df-4d1e-af1a-a43162649997
https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EdprabpanJ9LlHxYZsEOkYoBRwcckrFGVPcfivr7r-fqlA?e=sZHPIb
https://drive.google.com/file/d/1sq8Zmwk0q1wEtQqmp90MC9g4inGOgqgZ/view
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قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية:
اخلميس 9/ أاير/ 2019 قرابة الســاعة 01:30 دامهت دورية اتبعة لقوات ســوراي الدميقراطية -مبؤازرة من طائرتني مروحيتني 
اتبعتــني لقــوات التحالــف الــدويل- منــزاًل يف حــي الكتــف املعــروف حبــي احلســن يف مدينــة الشــحيل بريــف حمافظــة ديــر الــزور 
الشــرقي، صاحــَب عمليــة املدامهــة إطــالق رصــاص مــن قبــل عناصــر الدوريــة؛ مــا أدى إىل مقتــل مثانيــة مدنيــني معظمهــم مــن عائلــة 

واحــدة، بينهــم طفــالن اثنــان. ختضــع املدينــة لســيطرة قــوات ســوراي الدميقراطيــة. 

رابعــاً: أبــرز حــوادث االعتــداء علــى أماكــن العبــادة اإلســالمية يف أشــهر رمضــان منــذ عــام 2011م 
حبســب قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان:  

1 - رمضان 1432هـ/ 1 حىت 29/ آب/ 2011م: 
قوات النظام السوري:

اإلثنــني 1/ آب/ 2011 قصفــت دابابت اتبعــة لقــوات النظــام الســوري بقذائــف عــدة مئذنــة مســجد الشــيخ بشــر يف حــي 
القصــور يف مدينــة محــاة، إثــر اقتحامهــا املدينــة؛ مــا أدى إىل إصابــة املئذنــة أبضــرار ماديــة متوســطة.

األربعــاء 10/ آب/ 2011 قصفــت دابابت اتبعــة لقــوات النظــام الســوري عشــرات القذائــف علــى مئذنــة مســجد عثمــان بــن 
عفــان يف مدينــة ديــر الــزور، إثــر اقتحامهــا املدينــة؛ مــا أدى إىل اهنيــار املئذنــة.

2 - رمضان 1433هـ/ 20/ متوز حىت 18/ آب/ 2012م:
قوات النظام السوري:

األحــد 22/ متــوز/ 2012 قصفــت دابابت اتبعــة لقــوات النظــام الســوري عشــرات القذائــف علــى مســجد الســالم يف مدينــة 
داراي غــرب حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا تســبَّب أبضــرار ماديــة كبــرة يف بنــاء املســجد وأاثثــه، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

3 - رمضان 1434هـ/ 10/ متوز/ حىت 7/ آب/ 2013م:
قوات النظام السوري:

اجلمعــة 2/ آب/ 2013 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري متمركــزة يف اللــواء 158 قذيفــة هــاون علــى مســجد 
مصعــب بــن عمــر يف بلــدة ســبينة مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة؛ مــا أدى 

إىل إصابــة بنــاء املســجد ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة متوســطة.
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4 - رمضان 1435ه/ 27/ حزيران حىت 27/ متوز/ 2014م:
قوات النظام السوري:

اإلثنــني 4/ آب/ 2014 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري ابلقذائــف مســجد الــدااليت يف مدينــة املليحــة يف الغوطــة 
الشــرقية شــرق حمافظــة ريــف دمشــق؛ مــا أدى إىل انــدالع حريــق فيــه، واحراقــه بشــكل كامــل. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

5 - رمضان 1436هـ/ 18/ حزيران حىت 16/ متوز/ 2015م:
قوات النظام السوري:

اإلثنني 22/ حزيران/ 2015 ألقى الطران املروحي التابع لقوات النظام الســوري برمياًل متفجراً على مســجد ســعد األنصاري 
يف حي األنصاري مبدينة حلب؛ ما تســبب يف مقتل 10 مدنيني، إضافة إىل دمار جزئي يف قبة املســجد وســقفه.

فصائل املعارضة املسلحة: 
األربعــاء 15/ متــوز/ 2015 ســقطت قذائــف صاروخيــة ومدفعيــة ثقيلــة عــدة علــى حــي شــارع النيــل مبدينــة حلــب اخلاضــع 
لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت احلادثــة، مصدرهــا مدفعيــة نعتقــد أهنــا متمركــزة يف حــي بــي زيــد اخلاضــع لســيطرة فصائــل يف 
املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة، أصابــت بعــض القذائــف مســجد قتيبــة بــن مســلم الباهلــي؛ مــا أدى إىل إصابــة أشــخاص عــدة 

جبــراح، وهتــدم مئذنــة املســجد بشــكل شــبه كامــل إضافــة إىل أضــرار جزئيــة يف بنائــه.

جهات أخرى: 
اجلمعــة 3/ متــوز/ 2015 انفجــرت عبــوة انســفة أســفل كرســي خطيــب املســجد الكبــر يف مدينــة التــل بريــف دمشــق واخلاضعــة 
لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة؛ مــا تســبَّب يف مقتــل خطيــب املســجد، وإصابــة املســجد أبضــرار ماديــة 

بســيطة، مل نتمكــن مــن حتديــد اجلهــة الــيت قامــت بتفجــر العبــوة حــىت حلظــة إعــداد التقريــر.

6 - رمضان 1437هـ/ 6/ حزيران حىت 5/ متوز/ 2016م:
قوات النظام السوري:

األربعــاء 8/ حزيــران/ 2016 ألقــت الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة علــى مســجد املصطفــى 
يف مدينــة داراي مبحافظــة ريــف دمشــق، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة؛ مــا أدى إىل نشــوب حريــق داخــل 

املســجد وإصابــة جدرانــه وحمتوايتــه أبضــرار ماديــة كبــرة.

https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuN0hDbHpNS1FrZ3M/edit
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0LXVhOHU1eG5ZY28/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0NDYza2VieFhrTlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0dG83czdUdUt2ZzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MU5NZ2Q1b1ZwWDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0MU5NZ2Q1b1ZwWDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0SXpyeU5hZEduaVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0Z2F0U3VkQjRraHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPWFdYMGZORGg1Ym8/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNThwOGFzYm1zeWM/view
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القوات الروسية:
مســاء األحــد 26/ حزيــران/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ حميــط مســجد علــي الصيــاد يف 
مدينــة حريتــان بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة؛ مــا أدى إىل إصابــة 

بنــاء املســجد ومئذنتــه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة.

صبــاح اجلمعــة 1/ متــوز/ 2016 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي ابلصواريــخ مســجد الفــاروق يف بلــدة كفــر محــرة 
بريــف حمافظــة حلــب الشــمايل، اخلاضعــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف قبــة 

املســجد وإصابــة بنائــه ومــواد إكســائه أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة.

7 - رمضان 1438هـ/ 27/ أاير حىت 24/ حزيران/ 2017م:
قوات النظام السوري:

اجلمعــة 9/ حزيــران/ 2017 قرابــة الســاعة 00:10 ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري أربعــة براميــل متفجــرة 
حمملــة مبــادة حارقــة يُعتقــد أهنــا انابمل علــى منطقــة درعــا البلــد وســط مدينــة درعــا؛ ســقط أحدهــا علــى املســجد العمــري؛ مــا أدى 
إىل انــدالع حريــق يف اجلــزء الشــمايل مــن املســجد وإصابــة بنائــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع منطقــة درعــا البلــد لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

حريق يف مسجد املصطفى مبدينة داراي/ ريف دمشق؛ إثَر إلقاء طران النظام السوري املروحي براميل متفجرة – 8/ حزيران/ 2016

https://www.youtube.com/watch?v=5bQ1OOpjmaM&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZ1NWaG5MMkFGZ2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRlEybzluQnhLZTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNlNQWklUdUc3M0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPV1ZkNkNNbDJBRzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPbHQ3S05wUE5mSEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPNzhQeEVQTUZ6UkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRlEybzluQnhLZTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRVduWFlsMlotVTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOW02VGdjcGVxUjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOW02VGdjcGVxUjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPUFU4R3lLX1pLMnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPZVRJRURZeWpMZ3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPRVdzT1lwZVVpaEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPOW02VGdjcGVxUjA/view
https://www.youtube.com/watch?v=Aps2luynOYM&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVzN6Yy1uY2VwU0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFNzI5WHdpdjljR00/view
https://drive.google.com/file/d/0B5zg6eGeTNtPYnVvUHcwZmwtcEU/view
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اجلمعــة 9/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري ابلصواريــخ املســجد الغــريب املعــروف 
ابملســجد الكبــر يف قريــة جديــد عكيــدات بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وخروجــه 

عــن اخلدمــة. ختضــع القريــة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

قوات سوراي الدميقراطية ذات القيادة الكردية:
اإلثنــني 19/ حزيــران/ 2017 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة قذائــف عــدة علــى مســجد الرمحــن يف حــي 
الســباهية غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجــه عــن اخلدمــة. خيضــع حــي الســباهية 
لســيطرة تنظيم داعش وقت احلادثة. نشــر إىل أن هذا املســجد قد تعرَّض للقصف مرات عدة من قبل القوات ذاهتا يف الشــهر 

ذاتــه ضمــَن محلتهــا العســكرية إلحــكام الســيطرة علــى املدينــة مــن تنظيــم داعــش.

قوات التحالف الدويل:
الســبت 27/ أاير/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل صواريــخ عــدة قــرب مســجد العلــو يف 
حــارة احلراميــة جنــوب غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء املســجد وأاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع مدينــة الرقــة لســيطرة 

تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة. 

الســبت 10/ حزيــران/ 2017 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات التحالــف الــدويل ابلصواريــخ مســجد النــور يف حــي 
الدرعيــة غــرب مدينــة الرقــة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وخروجــه عــن اخلدمــة، خيضــع حــي الدرعيــة لســيطرة تنظيــم 

داعــش وقــت احلادثــة.

8 - رمضان 1439هـ/ 16/ أاير حىت 14/ حزيران/ 2018م:
قوات النظام السوري:

الثــالاثء 12/ حزيــران/ 2018 قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري –متمركــزة يف مدينــة البوكمــال- قذائــف هــاون 
عــدة قــرب مســجد الغّنــام يف بلــدة السوســة التابعــة ملدينــة البوكمــال بريــف حمافظــة ديــر الــزور الشــرقي؛ مــا أدى إىل إصابــة بنــاء 

املســجد أبضــرار ماديــة بســيطة. ختضــع البلــدة لســيطرة تنظيــم داعــش وقــت احلادثــة.

https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFS2pMbFVwMlBHUW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVzJtaWpGM1hXWFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFY29TM09RM0RYaHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVWUzTUk4MDJ2LTg/view
http://sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1004&token=GMF0uTVIXCi3hdMDOxfBkclUoe2CFlOc
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFVWJyYmhFdXdER1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFQkJyRUtDZE13RGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B8oDs0gvdXqFUHFqSDFVRFZ5VTQ/view
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9 - رمضان 1440هـ/ 6/ أاير حىت 4/ حزيران/ 2019م:
قوات النظام السوري:

اإلثنــني 27/ أاير/ 2019 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري صاروخــاً حممــاًل بذخــرة عنقوديــة مســتهدفة 
مســجد أبــو بكــر الصديــق املعــروف ابملســجد األخضــر وســط قريــة كنصفــرة بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، أصــاب الصــاروخ قبــة 
املســجد؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة بســيطة. ختضــع القريــة لســيطرة مشــركة بــني 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

القوات الروسية:
األربعــاء 8/ أاير/ 2019 قصــف طــران اثبــت اجلنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة قــرب مســجد الرمحــن يف قريــة أرينبــة بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب؛ مــا أدى إىل دمــار جزئــي يف بنــاء املســجد، وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة متوســطة. ختضــع القريــة لســيطرة 

مشــركة بــني فصائــل يف املعارضــة املســلحة وهيئــة حتريــر الشــام وقــت احلادثــة.

أضرار يف مسجد الرمحن إثَر هجوم جوي روسي على قرية أرينية/ إدلب – 8/ أاير/ 2019

https://drive.google.com/file/d/16U2K3MrPL0Kn64w5hGbGXmeWJj2_52o4/view
https://drive.google.com/file/d/1Z4KQxE_z0XCUEcoMgfL9pk0v-cQxNNDi/view
https://drive.google.com/file/d/1_xwDY-D1tUwbG3n9Le6BJmPswl473l80/view
https://drive.google.com/file/d/1Z4KQxE_z0XCUEcoMgfL9pk0v-cQxNNDi/view
https://www.google.com/maps/place/%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%A9%D8%8C+Syria%E2%80%AD/@35.4902656,36.4948326,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x152467171e87fe65:0xd6cfb2a79e498c0!8m2!3d35.490096!4d36.4972865
https://drive.google.com/file/d/12maILkFE0M0HtQ0p8CTSiRyirYQnc2r_/view
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خامساً: االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

• أشــارت األدلــة الــيت مجعناهــا إىل أنَّ اهلجمــات ُوّجهــت ضــدَّ املدنيــني وأعيــان مدنيــة، وقــد ارتكبــت قــوات احللــف الســوري 
الروســي جرائــم متنوعــة مــن القتــل خــارج نطــاق القانــون، إىل االعتقــال والتَّعذيــب واإلخفــاء القســري، كمــا تســبَّبت هجماهتــا 
وعمليــات القصــف العشــوائي يف تدمــر املنشــآت واألبنيــة، وهنــاك أســباب معقولــة حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّــه مت ارتــكاب جرميــة 

احلــرب املتمثلــة يف اهلجــوم علــى املدنيــني يف كثــر مــن احلــاالت، ويف اهلجمــات املتعمــدة علــى أماكــن العبــادة.
• حيظــر القانــون الــدويل اإلنســاين بشــدة اهلجمــات علــى األعيــان احملميــة، الــيت جيــب محايتهــا يف أوقــات النــزاع املســلح الــدويل 
والداخلــي، وحيظــر اهلجمــات العشــوائية أو املتعمــدة واالنتقاميــة ضــدَّ هــذه األعيــان، ومنشــأ هــذا احلظــر مــن مبــدأ التمييــز، وتُعــدُّ 
األعيــان الثقافيــة ومراكــز العبــادة مــن أبــرز تلــك األعيــان احملميــة، وهــي ُتشــكِّل تــرااثً ثقافيــاً ودينيــاً للشــعوب واألقليــات، وجيــب أن 
ــد أو عشــوائي، وجيــب أن ال تســتخدم يف أعمــال اجملهــود احلــريب حبســب )الروتوكــول 2، املــادة 16(،  ال تتعــرض هلجــوم متعمَّ

وُتديــن الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مجيــع اهلجمــات الــواردة يف هــذا التقريــر وهــي فقــط الــيت متكنَّــت مــن توثيقهــا.
• نؤكــد علــى أنَّ القصــف الــوارد يف هــذا التَّقريــر قــد اســتهدف أعيــاانً مدنيَّــة، وابلتَّــايل فــإنَّ القــوات املهامجــة انتهكــت املــواد 52، 

53، 54، 55، 56 مــن الرتوكــول اإلضــايف األوَّل امللحــق ابتفاقيــات جنيــف. 
• مل تكتــِف احلكومــة الســورية خبــرق القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون العــريف، بــل طــال اخلــرق قــرارات جملــس األمــن الــدويل، 
وبشــكل خــاص القــرار رقــم 2139، والقــرار رقــم 2042 املتعلِّــق ابإلفــراج عــن املعتقلــني، والقــرار رقــم 2254 وكل ذلــك دون 

أيــة حماســبة.
• انتهكت التنظيمات اإلسالمية املتشددة القانون الدويل اإلنساين، ُمتسببة يف مقتل العديد من املدنيني.

• شــنت قــوات احللــف “قــوات التحالــف الــدويل، وقــوات ســوراي الدميقراطيــة” هجمــات تعتــر مبثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاين 
الــدويل العــريف، متســببة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو إحلــاق إصــاابت هبــم بصــورة عرضيــة.

• إنَّ اســتخدام األســلحة الناســفة الســتهداف مناطــق ســكانية مكتظــة يُعــرِّ عــن عقليــة إجراميــة ونيــة ُمبيَّتــة هبــدف إيقــاع أكــر 
قــدر ممكــن مــن القتلــى، وهــذا خُيالــف بشــكل واضــح القانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وخــرق صــارخ التفاقيــة جنيــف 4 املــواد 

.)32 ،31 ،27(
ل قيــام قــوات النظــام الســوري أو الروســي بتوجيــه حتذيــر قبــل أيــة هجمــة مــن اهلجمــات حبســب اشــراطات القانــون الــدويل  • مل ُنســجِّ

اإلنســاين، وهــذا مل حيصــل مطلقــاً منــذ بدايــة احلــراك الشــعيب، ويــدلُّ بشــكل صــارخ علــى اســتهتار اتم حبيــاة املدنيــني يف ســوراي.
• إن تلــك اهلجمــات، وال ســيما عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــني أو 
إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف إحلــاق الضَّــرر ابألعيــان املدنيَّــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان 

مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.
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• إنَّ حجــم االنتهــاكات وطبيعتهــا املتكــررة، ومســتوى القــوة املفرطــة املســتخدمة فيهــا، والطابــع العشــوائي للقصــف والطبيعــة 
ــقة للهجمــات ال ميكــن أن يكــون ذلــك إال بتوجيهــات عليــا وهــي سياســة دولــة. املنسَّ

التَّوصيات: 
إىل جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى “توقــف 
فــوراً أي هجمــات موجهــة ضــد املدنيــني واألهــداف املدنيــة يف حــد ذاهتــا.”

• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــني، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.

• إحــالل األمــن والســالم وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــني، حلفــظ أرواح الســوريني وتراثهــم وفنوهنــم مــن الدمــار والنهــب 
والتخريــب.

• جيب على جملس األمن إصدار قرار خاص حبظر اســتخدام الذخائر العنقودية يف ســوراي على غرار حظر اســتخدام األســلحة 
الكيميائيــة ويتضمَّــن نقــاط لكيفيــة نــزع خملفــات تلــك األســلحة اخلطرة.

• علــى األعضــاء األربعــة دائمــي العضويــة، الضغــط علــى احلكومــة الروســية لوقــف دعمهــا للنظــام الســوري، الــذي يســتخدم 
األســلحة الكيميائيــة، وكشــف تورطهــا يف هــذا الصَّــدد.

ــة ببــذل مزيــد مــن اجلهــود علــى صعيــد املســاعدات اإلنســانية الغذائيــة والطبيــة يف  • مطالبــة كل وكاالت األمــم املتحــدة املختصَّ
املناطــق الــيت توقَّفــت فيهــا املعــارك، ويف خميمــات املشــردين داخليــاً ومتابعــة الــدول، الــيت تعهــدت ابلتَّرعــات الالزمــة.

 
إىل اجملتمع الدويل:

• يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطي واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشَّــعب 
الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدَّعــم املقدمــة علــى الصعيــد 
اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــني.
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• دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف “التحالــف 
الــدويل مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(” إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ اســتنفاذ 
اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال 
العدائيــة، واتفاقــات أســتاان، وابلتــايل ال بـُـدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، الــذي 

أقرتــه اجلمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة، وال يــزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــني يف ســوراي.
• جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

 
إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:

ــامية أن تُقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن االنتهــاكات الــواردة  • علــى املفوضــة السَّ
يف هــذا التقريــر وغــره مــن التقاريــر الســابقة، ابعتبارهــا نـُفِّــذت مــن قبــل أطــراف النِّــزاع. 

• تدريــب املنظمــات الســورية علــى البــدء إبزالــة األلغــام والذخائــر العنقوديــة غــر املنفجــرة ورفــع التَّوعيــة احملليــة ملثــل هــذا النــوع 
مــن املخاطــر.

ــة جتمــع عــدداً مــن املنظمــات الســورية الفاعلــة يف جمــال توثيــق االنتهــاكات واملســاعدة اإلنســانية؛ هبــدف تبــادل  • إنشــاء منصَّ
اخلــرات مــع اجملتمــع الســوري.

 
:COI إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة

• فتح حتقيقات يف احلاالت الواردة يف هذا التَّقرير والتَّقارير السَّــابقة، والشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان على اســتعداد للتَّعاون 
والتزويــد مبزيــد مــن األدلــة والتَّفاصيــل. 

:IIIM إىل اآللية الدولية احملايدة املستقلة
• مجع مزيد من األدلة حول اجلرائم اليت متَّ توثيقها يف هذا التقرير.

 
إىل املبعوث األممي إىل سوراي:

• إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتسببني األساسيني يف تدمر اتفاقات خفض التَّصعيد واتفاق سوتشي.  
• إعادة تسلسل عملية السالم إىل شكلها الطبيعي بعد حماوالت روسيا تشويهها وتقدمي اللجنة الدستورية على هيئة احلكم االنتقايل.
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إىل النظام السوري:
• التَّوقف عن عمليات القصف العشــوائي واســتهداف املناطق الســكنية واملستشــفيات واملدارس واألســواق واســتخدام الذخائر 

احملرمــة والراميــل املتفجــرة. 
• إيقاف عمليات التعذيب اليت تسبَّبت يف موت آالف املواطنني السوريني داخل مراكز االحتجاز.

• الكشف عن مصر قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم األجهزة األمنية وأخفت مصرهم حىت اآلن.
• االمتثال لقرارات جملس األمن الدويل والقانون العريف اإلنساين.

إىل النظام الروسي:
• فتح حتقيقات يف احلوادث الواردة يف التَّقرير، وإطالع اجملتمع السوري على نتائجها، وحماسبة املتورطني.

• تعويــض املراكــز واملنشــآت املتضــررة كافــة وإعــادة بنائهــا وجتهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض ُأســر الضحــااي واجلرحــى كافــة، الذيــن 
قتلهــم النظــام الروســي احلــايل.

• التَّوقف التام عن قصف املشايف واألعيان املشمولة ابلرعاية واملناطق املدنيَّة واحرام القانون العريف اإلنساين.
• علــى النظــام الروســي ابعتبــاره طــرف ضامــن يف حمــاداثت أســتاان التَّوقــف عــن إفشــال اتفاقــات خفــض التَّصعيــد، والضغــط علــى 

النظام الســوري لوقف اهلجمات العشــوائية كافة، والســماح غر املشــروط بدخول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطق احملاصرة.
• التَّوقــف عــن اســتخدام األســلحة احلارقــة يف املناطــق املأهولــة ابلســكان وتعويــض الضحــااي وذويهــم عــن مجيــع األضــرار البشــرية 

واملاديــة، الــيت حلقــت هبــم مــن اســتخدام هــذه األســلحة، وتقــدمي العــالج لعشــرات املصابــني املدنيــني. 
• نشــر خرائــط تفصيليــة ابملواقــع، الــيت شــنَّت فيهــا القــوات الروســية هجمــات ابلذخائــر العنقوديــة، وتزويــد األمــم املتحــدة وإطــالع 

اجملتمــع الســوري عليهــا، وهــذا يُيســر عمليــات إزالــة املخلفــات الــيت مل تنفجــر بعــد.
• البدء يف حتقيق اخراق يف قضية املعتقلني عر الكشف عن مصر 82 ألف خمتٍف لدى النظام السوري.

 
إىل احللف )قوات التحالف الدويل، وقوات سوراي الدميقراطية(:

• يتوجَّــب علــى دول التَّحالــف الــدويل أن تعــرف بشــكل صريــح أبّن بعــَض عمليــات القصــف خلَّفــت قتلــى مدنيــني أبــرايء، وأن 
حتــاول بــدالً عــن اإلنــكار املســارعة يف فتــح حتقيقــات جديَّــة، واإلســراع يف عمليــات تعويــض الضحــااي واملتضرريــن، واالعتــذار منهــم.

• جيــب علــى الــدول الداعمــة لقــوات ســوراي الدميقراطيــة الضَّغــط عليهــا لوقــف جتاوزاهتــا كافــة يف مجيــع املناطــق والبلــدات الــيت 
ُتســيطر عليهــا.
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ــالح وغــره إىل أن تلتــزم قــوات ســوراي الدميقراطيــة ابلطَّلــب الســابق، وهــذه مســؤولية  • يتوجــب إيقــاف مجيــع أشــكال الدعــم ابلسِّ
الدول الداعمة بشــكل رئيس، وإنَّ تزويد قوات ســوراي الدميقراطية ابلســالح والدَّعم مع العلم إبمكانية اســتخدامها له يف جرائم 

حــرب أو جرائــم ضــدَّ اإلنســانية، يُعتــر مبثابــة مســامهة يف ارتــكاب هــذه اجلرائــم.
 

إىل فصائل املعارضة املسلحة:
• ضمــان محايــة املدنيــني يف مجيــع املناطــق وضــرورة التمييــز بــني األهــداف العســكرية واملدنيــة، واالمتنــاع عــن أيــة هجمــات 

عشــوائية.
• التَّحقيق يف احلوادث اليت خلَّفت انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين.

• اختاذ إجراءات عقابية حبق العناصر اليت ترتكب انتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.

املنظمات اإلنسانية:
وضع خطط تنفيذية عاجلة هبدف أتمني مراكز إيواء كرمية للمشردين داخلياً.

شكر وتقدير
كل الشكر جلميع األهايل وذوي وأصدقاء الضحااي وشهود العيان والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير.
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